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ÀTA DE REGISTRO DE PREÇOS No. oo3/2or9.
PRBGÃO PRESENCIAL SRP NO. oo5/zoT9
PROCESSO ADMINISTRATM No. 20r9otoo6

VALIDADE: rz (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial do F.stado do tr{a::anhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão,
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bemardo Coelho de
Almeida no 863 - Centro - São Bemardo/MA, inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.389/0001-88,
representado neste ato pelo Secretário de Administração Sr. RAIMTNDO NONATO CAXVALHO
portador do RG: 919ó9798-4 SSP/MA e CPF: o99.t'56.$3-34, residente e domiciliado na cidade
de Magalhães de Aimeida/MA, RESOLVE, registrar os preços da empresa: A SANTOS PONTES -
ME, estabelecida na Av. Sete NR 02 - Qd oS - Maiobão - Paço do Lumiar, inscrita no CNPJ sob
o n".27,97o.o61/ooo1-ro, neste ato representada pelo Sr. ARMANDO SANTOS PONTES,
brasileiro, CPF: o6r.425.823.58, nas quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de
Registro de Preços, de acordo com a classiíieação por elas alcançada por item, atendendo as
condições preüstas no instnmento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes da lei no- 8.6661%, l,ei no. 1o.52o/2oo2, I€i
Complementar no. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1, IX) OBJE IO

r. r - A presente licitação tem por objeto o Regisiro de Preços para futura e eventual fomecimento
parcelado de Peças para veículos, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de São
Bernardo - Md conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus
ânexos.

r.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOSTENffDADES a firmarem contratações nas
quantidades cstimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aqü§Éo do(s), obedecidas a
iegislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.

2. AD&SÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, dr.:rante sua ügência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração inciusive autarqúas federais, estaduais ou municipais de órgãos
públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do cedame licitatório
mediante preüa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da
Ata, pâra que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praücados,
obedecida a ordem de classificação.

2.3 - CabeÉ ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observâdas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que o fomecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

2.4 - As aqúsições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade,
a 5o% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante
sua úgência, e ainda o quanütativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado nâ ata de registro de
preços p'ara o órgão gereneiadoÍ e Éia'-a os órgãcs partiç,ipantes, independentemente ,jo númer-o
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de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vântagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigente.

3, DA GERÊ,NCIA DA PI]ESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.r - O gerenciamento deste instrumento cabera a Secretaria de Educação da Prefeitura
Municipal de São Bernardo - i!Í4.

\ôÍú
a)

3.2 - A Presente Ata teú ralidade de rz (doze) meses, contados a partir de sua publicação no
Jomal Oficial do Estado/M-d

3.3 - A SECRETARIA/ÓRCÃOS/SN-flOADES participantes desta Ata de Registro de Preços são:
Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestutura Urbana e B.'.rral; Secretaria
Municipal de Meio Ambiente Desenvolúmento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de
Educação; Secretariâ Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolümento
Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Iázer;

4.DOCONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especi{icação dos serviços/produtos registrados nesta Ata
encontram-se indicados na tabela abaixo:

(l

ÔNrnus vwr5rgo lr-lN
DIl§CRIÇÃO QUÁNT V. TOTÁL

1 Elemento do filtro tccfil Und 3o 90,oo 2.7OO,OO

2 Conj. bomba d'água skf urba Und ro 1.17O,OO rr.7oo,oo

3 Sensor de temperaturâ ruvltâ Und t(.) 223,íJt) 2.23O,Ot)

4 Cilindro de embrtagem trw Und lo 392,oo 3.92o,oo

Und5 Lu filtro de óleo fram 30 454,oo 13.62o,oo

6 Lu váNulâ de retenção vdl Llnd ro 23,OO 23O,OO

Conj. fuso de direcao trw Llnd lo 244-OO 2.44O.OO

I Conj. elemento do filtro tecfil Und 3o 88,oo 2.64o,oo

9 Retentor sabo Und 10 244,oo 2.44o,OO

oRâ ôn10 válurla rte frcin dp <pruinn tlnd ro 9.83o,oo

11 Coqj . sapata do freio nâkatâ Lhd 10 1,297,OO r2.970,OO

Jg. lonas do freio c/rebite - não
m

bosch Und 3O 216,oo 6.48o,oo

tecfil Und 3o 524,oo 15.72O,OO13 Conj. filtro de combustÍvel

driveway I inri 1C) 18o,oo r.8oo,oo14 Lu barra de dire(ão

cofap LInd 3o 204,OO 6.uo,oo15 Amoftecedor eixo dianteiro

luk tlnd 10 3.444,oo 34.440,oo16 Kit embreagem

Lhd 10 r.067,oo ro.670,oo17 Tambor de freio durametal

TOTAL: cento e trinta e nove mil qninhentos e novecentos reais 139.95o,oo

Ôxlnus vwrsrgo Mvvlt
IlTM DESCRIçÃO MARCÂ TIND QUÁNT \/. UNIT V. TOTAL

Elementc dc filtrc tecfil Und r..16o,oo

Conj. bombâ d'águâ skfurba Und 10 684,oo 6.84o,oo

/h*d" saní"s tâ

t2
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Iuvita Und

I

4 Bomba comhrrstível trw t Tnd 8.zs7,u) 17.514jOO

5 Ciltransmissão fram r-hd lo 355,oo 3.550,oo

6 Bateria $o AP vdl Und 3o 1.o82,oo 32.460,oo
Fil+r tnc 1.68o,co

8 Sensor tecfil Und

9 Terminal sabo Lrnd 267,oo 8.o1o,oo

io !?r8as Und 2.99o,oo

11 Váhula nakata Und 1C) 550,oo 5.5oo,oo

t2 Sapâtâ bosch Und 355,oo 7.10O,OO

1? R.etentor tecfii Un<1 133,oo

14 ,Ig. Lona driveway Und 254,oo 5.o8o,oo

UndFiltro comb cofap

16 Bârra dirireção goodyear Und 10 1.3ó5,oo l3.65o,oo

Und 1.2OO,OO17 FlLrido de freio lLrk

18 Ôleo de motor - galáo Iubmax Und 15 276,oo 4.140.OO

19 Óleo de motor - galão Iubma\ Und 15

20 Terminal spcler Und 20 248,oo 4.96o,oo

21 spcler Und ro 31,OO 31O,OOLuva

553,oo r1.06o,oo22 Amoúecedor cofap Und

Protetora r.ooo/2o goodyear Und 3o 225,OO 6.7so,oo

Und 2 3.46o,oo24 Pará-búsa securiti

Kit de embreagem r,,1, r5.o24,Oo

Und 21.34O,OO26 Tambor de freio durametal

TOTAL: cento e noventa e seis mil oitocentos e únte e três reais

VOI-ARE

UND QUÂNT V. TINIT V. TOTÂLITEM DF^9CRIçÃO MARCÂ

iubmax und 200 19,OO 3.8oo,oo1 óleo de caixa

2C).J r9,oo2 Óleo de difer-euciai ac deict-, uird

tecfil und 20 9r,oo r.82o,oo3 Filtro de âr g

und 1.70O,OO4 Filtro de ar tecfil

2r5,OO 4.3oo,ootecfri und5 l'iltro de combustÍvel

258,ootecfil und6

253,OO 2.53O,OObosch und to

2.41O,OObosch undI Farol Iuz âlta

seflrfiti rrnd r.8o2,ôo 3.6()4,ôo9 Pârá-brisâ

securiti und 2 285,oo 570,OOro Borracha pará-brisa

hrbmax und 300 r8,oo 5.4OO,OO1l Óleo de motor

he!iar 10 9.630,oo12 Baterh 1oo ÁP

und 3r6,oo 1.S8o,oo13 Cabeçote filtro de combustivel rena\rl

und 2.41O,OO14 Conj. cabeçote filtro separador mirudor

ftzrwndo g:qrb b,

PRoCESSo.Tô\iô\cob

Irla

1o I 2gg,ool

I
20 

1

So I 24,oo I

a5.oo I

Filtro de lubrificante

Farol luz baixa

sl

| ,ol 647,00

| "o I 11o,oo I 2.2oo,oo

373,oo I s.ses,oo

I ,o I Lo67,oo

t,

2.ó6o,oo

6.47o,ao

E

6.92o,oo

196.823,oo

,oT r4rp"

5

482,oo

t,o

l,

lrot--
120

I r,q,o.
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MOOATIDADE fl
SIO:

5 742,oo 3.710,OO

16 Barra íli.eção nrlta comÍ,leta lns rrnd 654,oo

17 Barra direéo longa completa trw und 2.725,OO

18 vargas und 166,oo

19
Conj. cilindro de embreagem
completa lvk trnd

Cruzctâs nakata 267,oo

2t Tambor de freio dlrrâmetâl und 369,oo 7.38O,oo

22 Retentor dianteirc sabo und ro 46,oo 4óo,oo

sabo und 10 97,oo 970,OO

Rôlamento p/ dianteiro eanton 10 131,OOund 1.31O,OO

25 Rolamento g dianteiro eânton und 1.32O,OO

26 Rolamento p/ trazeiro eânton und 167,oo 1.6Zo,oo

27 Rolamento g trazeiro eanton und

TOTAL: noventa e sete mil quatrocentos e nove reais

CÂRREGÂDEIRÂ NE'*' IIOI-IIND
ITEM DESCRIÇÃO MARCÁ TIND QUANT v, trNIT V. TOTAI,

1 Correiâ alternador borrachâ goodyear und 137,oO

2 Bomba de água - a(o m\,!m rrnd tl96,oo

3 Tensionador de correia gâtes und

4 Conj. Solenoide z4 volts nnd 5 r.g67,oo 6.835,oo

Kit de pastilha rund 5.285,oo

und 47t,oo6 Cruzeta do eixo traseiro meÍito

7 Retentores de plástico cnh und 10 926,oo 9.26o,Oo

Dênte centml i77,OO

9 Dente lateral dirêita nerv holand und 3o t76,oo 5.28O,OO

ro Dente lateral direita new holand und 3o $.560,oo

new holand uod 3o 39(.,,Uul1 ParaÍuso e porca

12 tamina w$o new holand und 9.834,oo

cnh undr3 Kit de filtros

t4 Disco de freio do eixo traseiro trw und 4O

hid und ro 362,oo 3.62o,ool5 Conj. vedaçóes p/ cilindro

l6 Óleo 68 - galão lubrax und

Protetot t7,5l25 goodyear und 507,oo17

TOTAL: Cento e sete mil setecentos e setenta e seis reais

MOTONIVEI-ADORÂ

ITEM DESCRTqÃO MARCA QUANT V. UNIT \/. TOTAI,

Filtro tecfil Und 3 22t,OO 663,oo

2 Filtro de ar tecfill 3O6,OO 918,ôo

3 tecfil Und 156,oo 468,oo

4
Filtro decantador sem sensor
tecfrll tecfi1 Lhd 3 834,oo

/r* 4s :,"'rJos €í

5l
sl

Jg lona de freio 201

20 
1

Retentor trazeiro

10 I $2,oo I

8l

bosch

8l

'8 I

fIND
I

Filtro de ar tecfill

zze,oo 
I

---=f ,"ro"

l,o

2.O70,OO

97.1o9,oo

I ', ,r., .,.,

I r:.6zs.oo

I s.s,o.oo

ro

I---lT 3"rsp"

3.768,oo

452,oO[ ,r,,;

Lq
I .l a5a,oo | 3.416.o0

-------;T ,rs..
I t.oso,oo

| ,o I 274 4 ?:7!9fo
I u+,o"i s.7bo,oo

I ool ,o5,ool 10.600,00

| rc7,76,oo
I ,-6""

ls
t^lJ
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Filtro de combustível tecfill tecÍil tlnd

I

Filtro tccfill tecfil lIn.l 3 482.oo 1.446,oo

7 Filtro tecfill tecfil Und 3 r6o,oo 48o,oo
8 Filtro tecfill tecÍil Und 3 67S,oo

Filtrc tecfill tecfil 45,oo

10 Filtro de ar condicionado tecfil LInd 3 r87,oo 56r,oo
Retentor sabo Lhd 3 s6z,oo

i2 durametal 3 f.io1,oo

13 Rolâmento durametal LInd 3 36r,oo

t4 Disco dummetal Und 3 195,OO 585,oo

15 R.oda dentada durametal Unri 3 r.6oo,()o 4.8oo,o0

r6 Alternador 95 a hid Und 3 6.396,oo 19.188,oo

17 Motor de partida hid Und 3

r8 Vidro de cabine securiti Und 3

19 Vidro de cabine securiti Und 3 1.09O,OO 3.270,OO

20 Vidro de cabine securiti Und 3 1.672,oo E.or6,oo

2l Retrovis or securiti Und 3 5ó9,oo 1.707,OO

22 \4dro de cabine securiti Und 3

\4dro de cabine securiti Und 3

24 \zidro de cabine securiti Lrnd 3 3.O24,OO

Caico l'argaô

26 Calco vatgas Und 3 17,70

Yârgâs Und 3

28 Tira de bronze vargâs Und 3 249,oo

29 Calco vârgâs Und 3 51,OO

3o Calco vargas Und 3 26,oo 78,oo

31 Calco vargas Uncl 3 42,Oo

Und 3Sapatâ vargas

Calco vargas Und 3 23,OO 69,oo

valEas 3 51,Oo34

.J) Placa vargas Und .J

vargas LInd 3 1.245,OO 3.735,oo36 Corrente

Anel de borracha \argas Und 3 17,OO 51,OO37

Und 3 569,oo38 Retentor varga§

Und 3 426,oo39 Arruela de vargas

Und4O Bucha tipo ambalite varSas 3

4t Rolamento vârgas Und 3 213,OO 639,oo

42 Capa vargas Llnd 3 r89,oo 567,oo

Un<i43 Coroa denlada varBas l.720,t)t)

44 Retentor vargas Und 3 2r9,OO

45 Iamina curva g furos 5/8de vaÍgas Und 6 , -735,oo 4.410,OO

fr^orlo cÉ q

11

Rolamento gOT,ool

Und

5,90 I

Barra de bronze

l7,oo I

1.o83,oo

4.23o,oo J 12.690,00

Aes,oo | 2.667.00

I sgs,oo I l.see,oo

I z.,es.oo | 6.4os,oo

I-T..*
| {,rJ I r-.4J

I er,oo | 276,00

| ,or,oo

77r,ool 2.313.oo

n.ool 231,oo

r.7o7,oo

---'aoo;T 56,""

J s.roo,oo i

189,oo

142,OO

| ,r.oo

I r.ooa,oo

14,oo

I zz5,oo

| '2,o"
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46 Lamina curva 13 furos 3/4de varSas Und
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,2.4 êí,,2:-t,-t

6 972,oo 5.832,oo

47 Canto de Iamina varEas Und

48 Adaptador vargas Und 6 409,oo 2.454,oo

49 Pino vargas Uncl

5o Trava valga§ tTnd ? 10.oo 3o.oo

5r Ponta longa nomal standard vargas Und 61,oo

52 vargas UndSupofte 924,oo

53 Dente de suporte (azul) Yargas tJnd 3 49,oo t47,oo

54 Pino-traYa de suporte vargas Lind 45,oo

55 Bronzina púncipal flageada std varBas Und 3 296,oo 888,oo

56 Mancal fixo std ranhurado vargas Und

5t- Retentor Yedação dup. Com luv vargas Und

58 Retentorvedação dup. Com luv \:argas Und 142,OO

tr.ílVálrrrla de admissao vâÍgas

6o válwla de escape vargas Und 3 219,OO 65Z,oo

Und 135,oo61 Guia de váhtlas vâ rgas

62 Retentor Und 3 21,OO 63,oo

6g vargas Und 3 14,OO 42,OORetentor

r.101,oo64 Junta de cabecote varSas Und

o5 NI ancal vargas Und 3 77,oo 231,OO

66 Mancal vargas Und

67 ,lunta vargas Und 142,OO

Mancal vargas Und68

441,oo69 Mâncal dâ biela std varSas Und

7O
Anel de segmento (pistão de
motor)

vargas Und 282,OO

Lintl 136,oo 4o8,oo7t vârgâs

Und 282,oo-A.nel de segmento (pistão de
motor)

sabo

444,oosabo gtnd 3 48,ooJunta da tâmpa de válwlas

Und 3 616,oo 1.848,oo74 ,runta sabo

Bomba d'água sabo Und 375

23,4O

Junta meúlica sabo Und 3n
sabo Und 3 23,Oo 69,oo78 Junta

Und 2.o65,oo79 Silencioso

sâbo Und ',8o Ejetor

Und 1l81 Tubo sabo

82 Abraçadeira reforçada <ltrrametal tlnd 3

2-277,OO 6.831,oo8g Trocador de calor durametal Und 3

e^ Àrel de bcrracha üton durametal UnC lO,OO

85 Junta durametal Und 1, , 28,OO 84,oo

p

/r" oeu â

3l
3l 3o8,oo I

3l

3l

3 I 4s,oo I

vargas

3l
.t..^^t

. I e4,oo 
I

Anel de segmento

e4.oo 
I

^tJI

3lsabo

"t

ó I 442,ool 2.6s2,oo

31 1o,oo | 3o,oo

I el ,qs.oo I ses,oo

I gl zzz.ool 816.00

I ,l r48,oo | 444,oa

--lT 
36ip"

I ,l 1oo,oo I 3oo,oo

3 | r48,oo

2r,oo I 63,00

7r3.oo | 2.169.00
--- s$""T t5rr""

r12,oo I 336,00

I qeq4e

3I,I
3.o5o,oo

135,oo

I .*;

I 3"t*

| 4r6e"

| 9.r5o,oo

I ao,oo

I ra3,oo
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durametal tlnd

FRoCtS50 ,/' qD/ .) í).
MOOATIOAOE

VISIO:

3 53,oo 159,OO

a7 Mangueirâ durametâl Und 3 433,oo

88 Abraçadeira durametal Und 3 6s,oo 195,Oo

89 Mangote durametal Und

9o Relentor drplo (bipartido) trw Iind 33,oo 99,oo

91 Gaxeta trw Und

92 Retentor da veda$o dupla trw Und

93 Anel (tipo ambatite) trw Und 3 42,OO

94 Anel de borracha trw Und

95 Anel de boüacha trw Und 3

96 Ànel trw Und 3

97 Ânel tipo ambalite trw Und 3

98 trw Und 6r,oo r83,oo

99 (]axeta IInd 49,oo t47,Oo

loo trw Und 3 68,oo 2O4,OO

lol Anel/tipo ambalite trw Und 3 45,oo r35,OO

ro2 trw Lrnd 3 97,oo 291,OO

103 Anel/tipo ambalite trw

ro4 Anel de borracha trw Und 15,OO

r05 Anel de borracha trw Und 3 9,oo 27,OO

Und 12O,OO106 Anel/tipo ambâlite trw

to7 Retentor duplo (bipartido) trw Und 33,oo 99,oo

108 Gaxeta Und 90,oo

109 trw t.lnd 3 53,oo 159,oo

trw Ilnd 3 ro9,oo 327,oOtro Retentor bipârtido

111 Anel (tipo)ambalite trw Und

Und 3 231,OO112 Retentor duplo (bipaft ido) tnt
Und 3 56,oo r68,oo1r3 Anel (tipo ambalite) trw

9,ooAnel de borracha trw Und1r4

trw Und 3 1O,OO 30,oo115 Anel de borracha

gnd116
Câmara de ar qoox24
soodyear

goodyear

Und t2 507,OO 6.o84,oort7 goodyear

200 11.20O,OOrr8 Óleo de motor goodyear L

Óleo de hidúulico goodyear Lr19

251.O34,15TOTAL: Duzentos e cinquenta e um mil trintâ e quatro reais e quinze centavos

F.§CÂVADEIRA DO§SAN

MÁ.RCA L'I{D QUANT V. UNTT V. TOTAIIlEM DESCRIÇÃO

Und 88o,oo1

Filtro de er cond. int. da
DX14oÍ,C,DX22SLCA e
D)a22slCA-BR

tecÍil t

ftrnando 5*Jn a

Retentor vedação dupla 3l

Retentor duplo Oipartido)

Retentor duplo (bipartido)

tlnd

3 I 4o,oo I

Retentor vedacao dupla

31 3,ool

Protetor 14oox24 goodyear

5O,oo I

zoo I

-1s8,*l

I .l 2eo,oo

I sl 3o.oo I eo,oo

-

I sl ss.oo I zss.oo

Eo,oo
t----E;T----=õl
| ,q,oo I ez.oo I

I ss,oo I ss,oo 
I

I ,l 4s,oo I .ss,oo

[-- ,T '-

I"t"^^^I ut

I gl ,r,oo | 66,00

,rr,ool 8.676,00

1.299,OO

12

394,oo 78.8oo,oo

,|,

I te,oo

870,oo



Filtro de ar cond. ext. da
DX14oLC,DX225LCA e
DX22Sl-CA-BR
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10 92O,OO

IJ

Filtro de combust. da D12oo,
Dl,25o,DX22SLCA-BR e
DX40l,c

tecfil Und 1() 94(),OO

4

fiitro de ar ext. do motor da
DI2oo.Dl,25o, DX4ol,C e
DX225LCA

tecfil Und 10 2.27O,OO

5

Filtm de ar int. do motor da
DL2oo,DI2so, DXqoLC e
D)(22StaA

Urd t(J 1.380,()o

6
i-iltro lub. da DI2oo, Dl25o e
lrxl4Olc tecfil Und 10 118,oo

7 Dente para a DX4oLC tecfil Und 7o 167,oo u.69o,oo

B Trava do dente da DXqoLC tecfil Lhd

I Tanque reservatório de água da
DX14oLC tecfil Und 5 740,OO

ro Correia do altemador da
DX4oLC tecfil tlnd lo 1.18o,oo

l1
Correia do ar condicionado da
DxqoLC tecfil Und 10

t2 Filtro separador de água/óleo
dà Dx(39 tecfil Und 10 2.110.oo

r3 Rolêtes dâ esteirâ tecfil Und 8 1r.256,oo

t4 Óleo hidráulico lubrax Und 400 9,OO 3.6oo,oo

r5 Óleo de motor i ubrax Und 40t) 14,(J()

TOTÁI: Quarenta e seis mil e oitocentos e vinte e seis reâis 4ó.826,oo

ESCAVADEIRA JCB

ITBM DD§CRIÇAO MÂR(Á IiMIt QUAIT V. UNIT V.'IOTAL

I Óleo de motor lubrax Und 100 56.oo s.6oo.oo

Filtro óleo de tecÍil Und .l 4,Oo

Filtro ar prim ário tecfil Und 4 488,oo r.952,OO

Filtro combtlstÍvel tecfil tlnd I 6or,oo 2 4o1,Oo

Und 4 450,OO5 Filtro ar secundário tecfil r.8oo,oo

6 Motor partida mirador Und 1 3.o99,OO 3.o99,oo

Inirador 1 3.9,1.{,oo

1 r2.6oo,oo8 Bomba injctora mirâdor r2.60o,oo

Und I 6.762,oo9 Bico injetor mirador

366,ooro Correia altelrrador- ruiratlor 732,OO

ll Correia hidráulim mirador Und 2 338,oo

l2 Bombâ trânsferência trw Und 1 2.824,oo

13 conexão mângueirâs trw Li nd 20 rô9,oo 3.38o,oo

14 Craxa trw Und 3

r5 Óleo de hidráulico trw Und 3

16 Bateria trw 4 r.78o,oo 7.I2O,OO

t7 Óleo de freio mit a E'T!@-iE|Á
/br,-tdo

I

,0,r, 
I

,rr,oo 
I
I

tecfil ,rs,., 
I

r+8,oo I
I

rr8,oo I

,3e,oo I
I

Untt

Und

t.18o,oo

| ,7,oo | 1.7oo,oo

1.38o,oo

S.6o(),()o

211.OO

r.4o7,ôo

2.1?6,oo

| ,z.o4a,oo

I ozo,oo

ó75,oo

r.r82,oo

368,oo

2.824,oo

225,OO

394,oo
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18 Protetor r7,S/2S goodyear goodyear tlnd

t

19
Câmara de ar P5l8o/8
goodyear goodyear Und 6.S28,oo

Protetor 12,S/8o/8 goodyeâr goodyear Und 450,OO 5.4oo,oo

TOTAI: noyenta e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais 95.592,oo

MERCEI,F§ TtTlNS AT.RON

ITEM DESCRJÇÃO M-ARCA UND QT]ANT V. LINIT V. TOTÂL

1 Ôleo de motor tecfil Und

2 Filtro óleo tecfil tlnd t.ol2.oo

3 Filtro ar prim á rio tecfil I lnd 4 30O,OO

4 Filtro combustÍ!€l tecfil Ll nd 4 338,oo 1.352,OO

5 Filtro ar secundário tecfil Und

6 Tambor freio dianteiro durametal Und

7 Tambor freio traseiro durametal Und

i,ona írcio dianteiro duramctal

9 Irnâ freio traseiro durametal Und 4 986,oo 3.944,oo

ro Motor partida durametal Und 2 618,oo

tt Aiternador dulametal uno 2 3.739,oo 7.478,oo

t2 durametal Und 1r.832,ooBomba injetora

i3 Bico injetor durametal Und

14 Barra direção durametâl Und 4 1.784,oo 7.136,oo

3.j80.oo15 Terminal direqão spacie gnd

r6 Grâxa spacle Und 2 469,oo 938,oo

t7 hrbrax Und 2 432,OO 864,oo

18 Bâteria heliar Llnd 1.408,oo 2.816,OO

bosch Und lo 46,oo 46o,oo19 Lâmpadas

1.o88,ooPalhetas bosch Und I 272,OO

Óleo de freio iubrax Und 10 37O,oO21

Und 12 225,OO 2.7OO,OO22 goodyear

securiti Und 2Pârá-bris a

LInd 3.542,oo 7.o84,oo24 Kit embreagem vârgas

TOTAL: noventa e sete mil tlezento.s e quarenta e seis reais

CÂMINIúO BÂSCUIIINTE TVECO

V. TOTALMÀRCA UND QUANT V. UNI'IITEM DESCRIÇÃO

tecfil Und 48 37,oo r.776,ooL Oleo de motor

tecfil I Ind 253,Oo2 Filtro Ôleo dê

Und 4 3OO,Oo 1.200,oo3 Filtro ar prim ário tecfil

Und 338,oo4 Filtro combustível tecfil

319,ooFiltro ar secundário tecfil Und

1.577,OO6 Tambor freio dianteiro trw Und

r.577,OO7 Tâmbor freio traseiro Und

,&rrr-rdo Sqnlo Z;

F t9CESSO, O / q í,, / /2 p t,
PM .t0LHAtl,3/2_

,ro 
I

4l z53,oo I

4l t.s7z,oo I

,l1l

zl
4l 3.s68,oo I

Óleo de hidráulico

Protetom Looo/2o goodyear

4i

4l
vârgas

t,,
l', t t--

f 4f ,s;',ooJ e3oa,oo

I s.+oo,oo | 6.e2o,oo

| ,,-.rou,oo

1.2OO,OO

98o,oo

309,oo

37,oo

5.916,oo

t4.272,OO

84S.oo4

2

4.O70,OO

lz

37'oo

l+
6.308,oo

3.92O,OO

I fi"gp.
I o.3oa,oo

l.o12.oo

[ ,gq34o]
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986,oo 3.944,oo8 I-0na freio dianteiro Und 4

Irna freio trâse;ro !?rgas t 9B6,oo 3.944,oo

Lo Motor pârtida spacre Und I

11 Alternador spacie Und 1 3.944,oo 3.944,oo

12 Bomba injetora t,w tind I 5.9O(),()O

Bico injetor trw Und 4 3.394,oo

14 Barra direção trw Und 4 1.784,oo z.tg6,oo

15 Terminal direqâo trw Und 4 84s,oo 3.38o,oo
16 Graxâ trw Und 2 169,oo 938,oo

t7 Óieo de hidráulico Und 2 432,oo 864,oo

r8 Bateria heliar tlnd 2

19 Lâmpadas bosch Und 10 46,oo 460,oo

Palhetas bosch Und 4

2l Óleo de de freio spacre Und 10

goodyear Und t2 225,OO

TOTAL: setenta mil quihentos e oitenta e cinco reais

AMBI'IÁNCIA HILUX

QUÁNT V. UNIT 1" TOTALDESCRIÇÃO

1 Filtro de Óleo de motor tecfil Und 1í,) 84,oo 84o,oo

2 Filtro de ar tecfil Und 10 131,OO 1,310,OO

ró9,o() r.ó9u,oo3 Filtlo tle t:oruirrrstível Lecfil Untl iU

4 Filtro de ar-condicionado têcfil Und 10 112,OO 1.12O,OO

) tecfil Llnd 8 3OO,oOCorreia dentada

ô 'Itnsor correia dentada trw Und a 45O,OO

7 Correia do alternador vargas Llnd 8 262,oo 2.o96,oo

8 Tensor correia altemador Yargâs ltnd I 582,oo 4.656,oo

vargas Und 20 37,oo 740,OOAditivo radiador

I Ind 5 2.tr46,oo 1O.23O,OO1rl I(it Pmbreagem spaflc

Amortecedor dianteiro spacle Lhd 10 1.314,OO11

trw Und 10 1.69o,oo 16.90o,oo12 ÂmortecedoÍ traseiro
l Í^,1

3OO,CO 3.OOO,OOPir,ô superior

tní Und 1014 Terminal direção

Mola dianteira trw Und 415

9.2OO,OOr6 Rolâmento diânteiro trw Und

spacre tlnd 10 1.127,OO 11.270,OO17 Rolamento traseiro

heliar LInd 10 169,oo 1.69o,oor8 Bieleta da baüa estabilizadora

ilnd 10 3OO,OO 3.OoO,OOr9 Disco de freio dianteiro bosch

10 272,OO 2.72O,Oo20 Kit pastilha de freio bosch Und

Und 1() 272,OO 2-720,OO21 Tambor de freio traseiro spacre

Und 100 46,oo 4.6oo,oo22 Óleo de motor - litro goodyear

C\ 20 37,ooÓleo de de freio- litro gootlyear tlnd
t

Arn'"aa (5 €9

vargas

5.9O,.r,.r' I

13

spacre

Protetora Looo/2o goodyeár

9

3oe,ool 3o9,oo

I '*r'""

| ,.aoo,oo | 2.8oo,oo

1.o88,oo

370,OO

2.7OO,OO

70.sBs,oo

37,oo

I z.4oo,oo

I 3"""""

$.l4o,oo

225,oo I 2.25o,oo

- 63c;i ,.lsrp"

| ,4"".

s20.oo
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heliar tlnd
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4 732,Oo 2.928,oo

25 Óleo de hidruálico - litro spacie Und 10 37,oo

TOTALi Cento e cinco mil setecentos e sessenta e dois reâis ro'.762,oo

TOTAL DA PROPOSTÀ ÀIIISTADA: IIm milhão e duzentos e nove mil cento e tÉs reais e
quinze centavos 1.209.r03,15

S.DAENTREGA

5.r - Os itens registrados dewerão ser e-xecutados conforme termo de referencia rJo Edital rie forma
fracionada (se necessario) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo
departamento de compras das Secretarias participantes da Prefeitura Municipal de São Bernardo
.MA.

6, DAS OB7iIIGAÇÕES DA CONIr.ATADA

6.r - Executa-r o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria de Administração
da Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por
eventuais prejúzos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

ó.2 - Prestar os esclarecimentos que tbrem solicitados pela Secretaria de Administração da
Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontâmente, bem como dar ciência
mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos
de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da piena operacionalidade do fomecimento,
inclusive c<.nsidera<.los <;s cas<.rs de greve ou parüsaçã<i de quaiquer aatureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não
poderá ser alegada como moüvo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos
serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades â que esta zujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Secretada de Adminishação da Prefeitura Municipal quaiquer
aiteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento
de conespondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislaSo de segurança e Administração no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal frscalização dar-se-á independentemente da que será
exertida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de Íiscalização
de sua parte, pelos danos ou prejúzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades
competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edi
apresentada;

/n*^"t$ 5*'&t
tal e de
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rdo com a proposta
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6.10 - O atrâso na execução caberá penalidade e sanções preüstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS O B RIGAçÚ. ZS » e COj|drrner//vzn

7.r - Convocar a licitante vencedora para a assinar contrato e reürar a ordem de Fomecimento
dos itens registrados;

7.2 - Fomecer à empÍesa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venhâm a
ser soücitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - NotiÍicar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento seú efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liqúdação e qualquer obriga$o. Esse fato não seú gerador de direito a reajustamento de preços
ou a atualização monetádâ;

7.6 - Não haveú, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fisca\zar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

S.DOPAGAMENTO

8.r - O pagamento seú efetuado até 3o dias após a emissão da nota fiscal deúdamente atestada
pela Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item
fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscâis/faturas, estas serão devolüdas ao
fomecedor, para as necessárias correções, com as informações que motilaram sua rejeição, sendo
o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais,/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades
e obrigações, nem impücará aceitação definiüva do fomecimento,

8.b - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da opemção de
"Íactoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9.IlO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.r - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de ügência da presente Ata,
admitida a reüsão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste
instmmento a partir de determinação mnnicipal, eabendo-lhe no máximo o repasse clo percentual
determinado.

9.2 - Os preços registrâdos que sofrerem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalÍnente constante dâ .

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

I
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9.3 - Caso o prcço registrado seja superior à mdia dos preços de mercado, a Secretaria de
Atlministração da Prefeihrra soücitará ao fomecedor, mediante correspondência, redução do
preço registrado, de forma a adequá-la.

!àODALI}ADE i:uzs,iz,>
YISTO:

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

94 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Secretaria de Educação da Prefeitura
podeú rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira,
as dcmais cmprcsas com prcços rcgistrados, cabcndo rescisão dcsta atâ dc rcgistro dc prcços c
nola licitação em caso de fracasso na negocia$o.

9.5 - Seú considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

70, DO CATVCET-qMENTO DA ATA DÉ &EGISTRO DD PREço§

1o.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações;

a) Quando o fornecedor úo cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de
Registro de Preçosi

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses preüstas nos incisos I a XII, XVII e X\IIII do art. 78 da
I-ei 8.666/qs;

c) em qualquer hipóteses de execuçáo total ou parcial da reqúsição/pedido dos produtos
decorrente deste registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praücâdos no mercado;

e) por razões de interesse público deüdamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer <ios itens da cláustrla serta ou sétima.

1o.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

1o.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Íomecedor, a comunicação
ser'.á feita por publicação no Jornal Ofrcial do Estado/IIÂ corxiderando-se cancelado o preço
registrado a partir da ultima pubücação.

1o.4 - A soücitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderâ não ser aceita
pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades preüstas no Edital.

r.o.S - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor,
relatiras ao fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fomecedor
cumpra integralmente a condição contratual infringida.

1o.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de lalidade;

u.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administra

br",..nclo 5"""C e>
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trabalhistas, seguros, ftetes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta
Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

rz.r - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 8 6 da Lel 8.666/%, incidentes sobie o ralor
da Nota de Empenho, na forma seguinte:

â) atmso até 05 (cinco) dias, multa de oz% (dois por cento);

b) a partir do 60 (sexto) até o limite do roo (décimo) dia, multa de o4% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a paúir do rro (décimo primeiro) dia de atraso.

rz.r - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do objeto adjudicado, o MunicÍpio de São Bemardo, através da Secretaria
Municipai de Administração poderá, garantida a préúa e ampla defesa, aplicar à Contratada
multa de até roTo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

rz.3 - Se a adjudicatária recusar-se a reürar a nota de empenho injusüficadamente ou se não
apresentâr situação regular no ato da feitura da mesma, garanüda prévia e ampla defesa, sujeitar-
se-á as seguintes penalidades:

12.3.r. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o ralor adjudicado;

re.3.z. Suspensão tempoúria de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de São Bemardo, por prazo de até 02 (dois) aros, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal.

r2.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que <ieixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não manüver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garanüda préúa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São
Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por igual
pcíodo, scm prcjúzo da ação pcnal corrcspondcntc na forma da lc.i;

rz.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizerjus, acrescida dejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês' Caso a contratada não
tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, serJhe-á
concedido o prazo de os (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento
r1a multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pâgâmento, seus dados serão encaminhados ao
órgão competente para que seja inscrita na diüda atila do Município, podendo, ainda a Prefeitura
proceder à cobrança judicial da multa;

rz.6 - As multas preústas nesta seção não eúmem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejúzos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da inümação por parte da Secretaria Municipal de Atlministração e Planejamento, o
respecüvo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de
Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para r
inscrição em Diüda Ativa e execução pela Procuradoria Geral dof\4

,{,rr.o^Jo &íí' o5
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VISIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.8 - Do ato que aplicar penalidade cabeÉ recurso, no prazo de oS (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administra$o reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la deüdamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
praz,o.

8. DOS ILICIToS PENÁI,S

r3.r - As infrações penais tipiflcadas na IÉi 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma
legalmente preústa, sem prejuízo das demais cominações apliúveis.

14. DOS RECTJRSOS ORçA]MENT,4,RIO|S

r4.r - As despesas decorrentes das conhatâções oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam úr a aderir
a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

,5. DáS DISFASIçÚÃS,ETjYáI,s

§.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiqões:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de larratura
de termo aditivo a presente Ata de Regrstro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata para firs de analise técnica, juídica e decisão supedor o Edital de
Pregão Presencial para Registm de Preço no. oo5/2or9 e seus ânexos e as propostas das licitantes
classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem preüa e expressa autoriza@o da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão,
como competente para didmir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os
casos omissos, que não puderem ser resolüdos pela üa administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais priülegiado que seja.

16.2 - e pol estalem de acordo, as partes firtmnt a ptesente Ata, em o3 ('u'ês) vias de igual teol e
forma para um só efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forrna
do Art. 6o da Lei 8.666/93.

,SãO Bemardo - MA, zo de fevereiro de zorg.

to Carr alho
Secretário de ção

Ernpresa com Preços RegisEados:

ÍÍvrào OJ ?*í^
A SANTOS PONTES - ME

CNPJ No.21.370.o61/ooo1-ro
ARMANDO SANTOS PONTES

CPF: o61.42s.823.s8

.I-ES'IEMUNHÁ§:



PM.FOLhANO 3/ /

MODALIDADE

VISTO:

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BE
ESTADO DO MARAT{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0O01-88

CPF
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